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ELF: 26.02.2014 nr 3/33  

 

Ettepanek ENMAKi KSH programmi lisamiseks 

 

Käesolevaga esitab Eestimaa Looduse Fond ettepaneku käsitleda ENMAKi KSH programmis 

puidu kasutustest tulenevaid mõjusid metsade puidutagavarale ja metsamaade CO2 bilansile, 

samuti loodusväärtuste säilimisele ja eestimaise puidu kasutamise võimalikele mahtudele. 

 

Ettepaneku põhjendus: Metsade raie peab toimuma mahus, mis tagab kasvava metsa ja selle 

süsiniku tagavara säilimise ning stabiilse kodumaise puidu kasutamise mahu. Lähtudes hetkel 

kehtestatud raievanustest, toob metsaraie mahus üle 8,5 mln tm kaasa puidu raie- ja 

kasutusmahtude olulise vähenemise järgneva 40 aasta jooksul. Eelkõige puudutab see 

okaspuude sortimenti, mille võimalik raiutav kogus väheneks 2050. aastaks 25-50% võrreldes 

perioodil 2010-2020 võimaliku raiutava kogusega. Vastavat hinnangut kinnitab ka metsa 

tagavara ekspert Enn Pärt: oletusel, et kaitstavate metsade juurdekasvust saame kasutada 60% 

ja majandusmetsades 80%, on kogu juurdekasvust (12,2 mln tm) teoreetiliselt realiseeritav 

70% e 8,5 mln tm, lageraie põhisele metsamajandamise korral võib see olla veelgi väiksem. 

Kui raiuda enam, hakkab puistute tagavara kahanema. Metsi noorendades võib juurdekasvu 

teoreetiliselt suurendada 3 mln tm a, reaalset suurendamist on hinnatud 2 mln tm a. (Enn Pärt 

2013. Puistute juurdekasv – metsanduse põhitõed ja müüdid. Eesti mets 3/2013: 24-27). 

Metsade noorendamine toimuks aga metsade tagavara vähendamise arvelt, millega kaasnevad 

täiendav CO2 emissioon, negatiivne mõju loodusväärtuste säilimisele ning vähenev metsa 

võimalik raiemaht.  

 

 

Lugupidamisega, 

Silvia Lotman 

Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 

 

 

Lisainfo: Jüri-Ott Salm, jott@elfond.ee 



 

 

  

 

 

Hr Ando Leppiman 

Asekantsler 

 Teie 05.02.2014 nr 17-1/12-00467/024 
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Seisukoht Energiamajanduse arengukava aastani 2030  

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi osas 

 

 

Austatud härra Leppiman 

 

 

Olete küsinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 36 

lõike 3 alusel Keskkonnaministeeriumi seisukohta Energiamajanduse arengukava aastani 2030 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi kohta. Oleme kõnealuse KSH 

programmiga tutvunud ning alljärgnevalt esitame oma märkused selle osas. 

 

KSH programmi peatükis 3 nimetatud eesmärk „hinnata, kuidas on tagatud Eesti Vabariigi 

õigusaktides sätestatud keskkonnaeesmärkide täitmine“ peab hõlmama ka hinnangut, kuidas 

tagatakse veeseaduse peatükis 1
1
 sätestatud vee kaitse keskkonnaeesmärkide täitmine. 

 

KSH programmi peatükis 4 toodud tabelis 3 tuleb keskkonnamõju indikaatoritena hinnata ka 

teisi saasteaineid (nt NOx, PM-d, CO). Ühtlasi juhime tähelepanu sellele, et tervisemõju 

vähenemise indikaatoriks valitud „sisekliimaklass“ sõltub siiski teistest parameetritest kui 

Energiamajanduse arengukava suundadest. 

 

Palume KSH programmi peatükis 5 toodud tabelit 4 täiendada nii, et olulise mõju objektide 

hulgas oleks nimetatud ka „veevarud (vee kogus ja kvaliteet)“. Samuti arvestada, et 

energiamajanduse teatud mõjuallikatel on veevarudele oluline mõju, mistõttu tuleb see 

käesolevas KSH programmis välja tuua (ka juhul, kui seda mõju hinnatakse mõne teise 

dokumendi, näiteks põlevkivi arengukava, KSH käigus). Sellest tulenevalt palume teha real 

„elektrivarustus põlevkivist“ märge, mis näitab, et elektrivarustusel põlevkivist on veevarudele 

regionaalne mõju (R). Ridadel „elektrivarustus turbast“, „soojusvarustus turbast“, 

„soojusvarustus põlevkiviõlist“ ja „põlevkiviõli tootmine“ teha märge selle kohta, et nimetatud 

mõjuallikatel võib olla veevarudele oluline kohalik mõju (K).  

 

Ühtlasi palume tabelis 4 olulise mõju objekt „Linnud“ asendada mõistega „Bioloogiline 

mitmekesisus“. Juhime tähelepanu sellele, et seejuures tuleb KSH käigus arvesse võtta mõju 

linnustikule ning võimaluste piires ka kaitstavatele loodusobjektidele, taimestikule- ja 

loomastikule. Palume termini muutmisest lähtuvalt vaadata üle ka tabelis toodud mõjuallikad 
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(nt võib põlevkivist elektritootmisel olla oluline mõju õhusaastele ja seeläbi turbasammalde 

moodustumisele Kirde-Eestis, puidukasutusel võib olla negatiivne mõju metsade elurikkusele). 

Mõju Natura 2000 võrgustiku aladele on tabelist 4 välja jäetud. Seetõttu palume KSH 

programmis täpsustada, kuidas arvestatakse KSH-s Natura hindamise tulemustega. Ühtlasi 

teeme ettepaneku KSH programmi peatükis 5 mõjuallikate, mõjurite ja mõju sisu täpsemini 

selgitada. 

 

Palume korrigeerida KSH programmi peatükis 5 toodud keskkonnamõju ruumilise ulatuse 

tabelit. Praegu on õhusaastamist kirjeldatud globaalse keskkonnamõju all, kuna selle tagajärjel 

kahaneb osoonikiht. Juhime tähelepanu sellele, et osoonikihti kahandavaid aineid ei käsitleta 

välisõhu saasteainetena. Leiame, et õhusaastamist tuleb käsitleda nii regionaalse kui ka 

kohaliku keskkonnamõju all. 

 

Meile saadetud kirjas toote välja, et kõnealuse KSH programmi avalik väljapanek on 

planeeritud veebruaris 2014 ning KSH programmi avalikud arutelud märtsis 2014. KSH 

programmi peatükis 9 toodud ajakavas on nimetatud KSH programmi avaliku väljapaneku ja 

avaliku arutelu ajaks veebruar 2014. Juhime Teie tähelepanu sellele, et praeguseks ei ole 

programmi avalikustamisest veel teavitatud ning arvestades KeHJS § 37 lõikega 3 ei ole 

võimalik avalikustamist ning avalikku arutelu läbi viia veebruaris 2014. Sellest tulenevalt 

palume KSH programmis toodud ajakava korrigeerida. 

 

KSH programmi lisas 1 Energiamajanduse arengukava meetmete punktis 2.2. tuuakse välja 

kääritusjäägi kasutamine väetisena ning biogaasi tootmine biojäätmetest. Juhime tähelepanu 

sellele, et vee-ettevõtluse oluliseks tegevuseks on reoveepuhastamise käigus tekkiva 

reoveesette käitlemine. Jäätmeseaduse § 1 lõike 2 punkti 1 kohaselt tekivad reovee käitlemise 

tulemusel jäätmed, kuid need ei kuulu biojäätmete alla, vaid biolagunevate jäätmete alla. Teeme 

ettepaneku arvestada Energiamajanduse arengukava koostamisel ka reoveesettest biogaasi 

tootmise võimalustega, reoveesettest saadava kääritusjäägi taaskasutamise võimalustega ning 

energiasäästu suurendamisega vee-ettevõtluse valdkonnas. Vee-ettevõtlus on sektor, kus 

veevärgi ja kanalisatsiooni teenuse pakkumiseks ja tagamiseks kulub palju elektri- ja 

soojusenergiat. On oluline soodustada tõhusamat elektrienergia ja soojuse kasutamist 

vee-ettevõtluse valdkonnas, kuna see mõjutab otseselt lõpptarbijat läbi ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni teenuse hinna.  

 

Palume korrigeerida KSH programmi lisas 3 oleva Natura eelhindamise aruande peatükis 1.5 

veemajanduskavasid käsitlevat lõiku. Näiteks võiks sarnaselt teiste lõikudega alata loetelu 

sõnaga „veemajanduskavad“. Samuti ei ole veemajanduskavasid tutvustav tekst korrektne, 

kuna Eestis ei ole enam alamvesikondasid, vaid ainult kolm vesikonda.  

 

Natura eelhindamise aruande peatükis 1.6 leheküljel 13 on toodud lause „ENMAK 2030 

kontekstis võib liigi elupaika või elupaigatüüpi ja selle füüsilist ja funktsionaalset terviklikkust 

kahjustada maavarade (põlevkivi, liiv, kruus, lubjakivi, turvas, muda) kaevandamine.“. Palume 

selgitada, miks on Energiamajanduse arengukava kontekstis oluline liiva, kruusa, lubjakivi ja 

muda kaevandamine. Juhul, kui on mõeldud energiamajanduse arendamiseks vajalike taristute 

ehitamist, siis palume seda ka selgelt väljendada. 

 

Natura eelhindamise aruande peatükis 1.8 öeldakse, et õhuliinide asendamine kaabelliinidega 

avaldab eeldatavalt positiivset mõju. Juhime tähelepanu sellele, et kaabelliinide maa-alla 

viimine võib Natura 2000 võrgustiku alade kaitse-eesmärkidele avaldada ka negatiivset mõju, 

mistõttu palume sellega KSH läbiviimisel arvestada.  
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Palume KSH programmi lisas 8 toodud huvitatud organisatsioonide nimekirja täiendada ja 

lisada sinna Eesti Turbaliit ja Eesti Vee-ettevõtete Liit. Ühtlasi palume omavalitsusüksuste 

nimekirja lisada Hiiu vald ning eemaldada sealt Kõrgessaare vald ja Kärdla linn, kellest on 

moodustatud üks omavalitsus. 

 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Maris Saarsalu 

Osakonnajuhataja asekantsleri  

ülesannetes 

 

 

Teadmiseks: Keskkonnaamet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maris Malva 626 0742; maris.malva@envir.ee 

maris.malva@envir.ee
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Madis Laaniste

Saatja: Ramon Nahkur <Ramon.Nahkur@sm.ee>

Saatmisaeg: 1. märts 2014. a. 12:46

Adressaat: mkm info

Koopia: Madis Laaniste

Teema: ENMAK KSH programm

Lugupeetud Ando Leppiman 

 

Täname, et saatsite tutvumiseks „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) programmi. Palume KSH aruandes mõju inimese tervisele eraldi peatükina välja tuua. 

 

Lugupidamisega, 

 

Ramon Nahkur 

Sotsiaalministeerium 

Rahvatervise osakond 

626 9149 

 



 

 
   
 

 
 

 

   
 

  

 

Hr Ando Leppiman                Teie: 05.02.14 nr 17-1/12-00467/024           

Energeetika asekantsler 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium              Meie: xx.03.2014 nr 10.1-10/303 

 

 

 

Energiamajanduse arengukava aastani 2030  

KSH programmi seisukohad 

 

 

Austatud minister 

 

 

Esitame oma tähelepanekud ning ettepanekud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse §36 lg 3 alusel koostatava  keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu 

kohta, mis toimub „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ koostamise tegevuste raames. 

Kultuuriministeeriumi ettepanekud, millega palume arvestada, on järgmised: 

 

1. Peatükis nr 2 „Kavandatav tegevus – ENMAK 2030 meetmed“ skeemis  nr 3 on valdkondade 

omavahelistes seostes positiivne, et hoonete energiasäästu juures on välja toodud 

hoonestustiheduse optimeerimine, mis vähendab transpordivajadust ja infrastruktuuri kulusid. 

Seejuures võiks rõhutada, et tihedam asustus on otstarbekas hoida ajaloolistes linnasüdametes, 

mitte luua uut tiheasustust sellest väljapoole - linnasüdame kasutamise jätkamine ja mõõdukas 

tihendamine hoiab ühtlasi ka selle kultuuriväärtust.  

2. Hoonete energiasäästu meetmete hulka võiks lisada olulise teemana ka energiakulu uute hoonete 

ehitamisel, vanade lammutamisel ja rekonstrueerimisel. Iga hoone ehitamine on seotud suure 

energiakuluga ehitusmaterjalide tootmisel, transpordil ja monteerimisel, samuti tekib lammutamisel 

energiakulu materjalide transpordile ja utiliseerimisele. Olemasoleva ehitise rekonstrueerimine on 

samuti energiakulu, kuid selle suurus oleneb paljuski rekonstrueerimisel kasutatavate materjalide 

tootmisviisist ja päritolust (kohalik savikrohv vs imporditud ehitusplaat). Oluline on ka hoonete 

kasutusaeg - kui hoone on ehitatud selliselt, et seda on võimalik kasutada 500 aastat, on see 

ehitamisele kulutatava energia seisukohast säästlikum kui ehitada 50-75-aastase elueaga uusi 

hooneid. Elamumajanduse pikaaegse energiatõhususe ning ka kultuuriväärtuste säilimise 

seisukohalt on oluline, et ehitiste rekonstrueerimisel seataks eesmärgiks energiasääst mitte ainult 

rekonstrueerimisjärgse energiatarbe seisukohast, vaid ka kasutatavate materjalide energiamahukuse 

ja tulemuse püsivuse seisukohast. Samuti on oluline olemasoleva (eriti kultuuriväärtusliku) 

ehitussubstantsi kasutuseshoidmine või taaskasutusse võtmine, mis vähendab vajadust kulutada 

energiat materjalide tootmisele, transpordile, ehitamisele, lammutamisele, jäätmete käitlemisele 

jms. 

3. KSH programmi peatükis nr 5 „Eeldatav kaasnev mõju“ tabelis 4 on mõju kultuuripärandile 

kajastatud ainult põlevkivist elektri tootmisel ja transpordi valdkonnas kütuse tarbimisel. Leiame, 

et mõju kultuuripärandile on ka elamumajanduse kõikidel kajastatud punktidel ja see oleks vaja 

esile tuua. Kultuuriväärtuslike ehitiste ja ka ehitistes olevate vallasmälestiste jm väärtuste säilimist 

mõjutab oluliselt nende ehitiste sisekliima, samuti kütmisvõimaluse olemasolu ja selle hind. Teisalt 

on elamumajanduses oluline silmas pidada, et hoonete energiatõhususe tõstmisega ei hävitataks 



 
ajalooliste hoonete kultuuriväärtust. Täpsustamist vajaks ka, mida peetakse negatiivseks mõjuks 

transpordi kütuse tarbimisel ja põlevkiviõli tootmisel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Tarvi Sits 

Kultuuriväärtuste asekantsler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merle Männik, merle.mannik@kul.ee, 628 2255 

mailto:merle.mannik@kul.ee


Energiamajanduse arengukava aastani 2030 KSH programm

Lugupeetav  härra   Leppiman

Põllumajandusministeeriumile   on   oluline,   et   tuuleenergiarajatiste   rajamisel   nii 
rannikule   kui   mereparkidena   arvestataks   mõjuga   kalandusele   (sh   kalade 
kudemisaladele,   traditsioonilistele   kalapüügialadele   ning   potentsiaalsetele 
vesiviljelusaladele meres).

KSH programmidokument   toob välja   tuuleenergeetika  kasutuse mõju   teiste   riikide 
keskkonnale.   Natura   eelhindamise   aruandes   tuuakse   välja   energiamajanduse   kava 
rakendamisega kaasnevad mõjud lindude ja loomade liikumisele (sh paisud kaladele) 
ning seniste elupaikade teisenemine puidu kasutamise puhul. Samas kalandusele mõju 
eraldi   välja   ei   tooda   (sh   merre   ehitatavate   tuuleenergiarajatiste   mõju   vee 
elusorganismide (sh kala, vetikas) elupaikadele).

Martti Mandel, martti.mandel@agri.ee, 625 6235
Eve Külmallik, eve.kylmallik@agri.ee, 625 6285

Lai 39//Lai 41 Telefon   625 6101 Reg nr    70000734
15056 TALLINN Faks        625 6200 Email pm@agri.ee

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM

Hr Ando Leppiman
Majandus ja 
Kommunikatsiooniministeerium

Teie  07.03.2014 nr 171/1200467/039
Meie    20.03.2014 nr 9.44/23321

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ants Noot
Kantsler
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Energiamajanduse arengukava aastani 2030       

KSH programm 

 

Austatud härra asekantsler 

 

 

Esitame meie tähelepanekud Energiamajanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju 

strateegilise hindamise (KSH) programmi kohta. 

1. KSH programmi materjalides on nimetatud valdkondlike stsenaariumite mõju olulisuse 

hindamist loodus,- sotsiaal- ja majanduskeskkonnale, samas võiks rohkem avada, mida 

hõlmavad nimetatud keskkonnad arengukava kontekstis. Samuti on KSH metoodika ettepanekus 

mõnevõrra ebaühtlane nende kategooriate järgimine. Näiteks võrreldakse valdkondade ja 

energiamajanduse stsenaariumeid vaid keskkonna- ja sotsiaalmajanduslike olulise mõju 

kriteeriumite mõõdikute alusel. 

2. Palume KSH programmis põhjendada mõõdikute valikut. Näiteks lisada selgitus, miks ei 

arvestata indikaatorina vee kvaliteeti. 

3. Palume arengukava meetmete lõplikul kujundamisel arvestada Euroopa Liidu finantsperioodi 

2014-2020 energeetika meetmetega ja tagada arengukava meetmete omavaheline 

proportsionaalsus. Näiteks teeme ettepaneku koondada soojamajanduse meetmed üheks 

meetmeks. 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Ivar Sikk  

Eelarvepoliitika asekantsler  

   

 

Rando Härginen 611 3397 

rando.harginen@fin.ee  
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Hr Ando Leppiman Teie: 05.02.2014 nr 17-1/12-00467 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

 Meie: 25.03.2014 nr 2-1/31-2 

 

 

Siseministeeriumi seisukohad "Energiamajanduse 

arengukava aastani 2030" keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programmi eelnõule 

 

 

Lugupeetud energeetika asekantsler 

 

Siseministeerium esitab oma seisukohad "Energiamajanduse arengukava aastani 2030" 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõule (edaspidi eelnõu). 
 

1. Eelnõu punktis nr 3 „KSH eesmärk ja ulatus“ (lk 4) palub Siseministeerium hinnata: 

1.1. võimalikke mõjusid olukorrale, kui Eesti peaks minema Kesk-Euroopa sagedusalaga 
sünkroontööle, mis aitab kaasa nii energiasüsteemide töökindluse tõstmisele kui ka üldise 

energiajulgeoleku kindlustamisele. Sünkroontöö eelduseks on kõigi osapoolte riigisiseste 
elektrivõrkude tugevdamine ning täiendavate ühenduste loomine; 

1.2. Eesti olukorda energiajulgeoleku aspektist. Hetkel põhineb peaaegu kogu elektritootmine 

kodumaistel primaarenergia ressurssidel: põlevkivi, biokütused ning tuuleenergia. 
Tulenevalt Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika eesmärkidest aastaks 2020 on 

tõenäoline, et CO2-rikas põlevkivi ei ole elektritootmise tulevikus turupõhiselt 
konkurentsivõimeline, võrreldes taastuvatel energiaallikatel põhinevate ja madalama CO2 
sisaldusega (peamiselt maagaas) elektritootmisviisidega. Võib eeldada, et kaugemas 

perspektiivis on Eestis elektrivarustuse tagamisel alternatiivideks kas kodumaise 
elektritootmise ümberkujundamine või elektri import. 

2. Eelnõu punkti nr 4 „KSH metoodika“ (lk 5) palub Siseministeerium lisada järgmise tegevuse 
ja metoodika: „Valmisolek ise võimaliku avarii korral elektrit toota tõstab oluliselt meie 
energiajulgeolekut“. Nimetatud tegevuse juures palume arvestada võimalike 

keskkonnamõjudega tootmismahtude suurenemise korral. 

3. Siseministeerium palub saata eelnõu arvamuse avaldamiseks ka üleriigilistele 

omavalitsusliitudele, kuna eelnõu puudutab olulisel määral kohalike omavalitsuste tegevust. 

4. Kuna eelnõu lisa 1 peab sisaldama kõiki meetmeid, mis kaalumisele võetakse, siis teeb 
Siseministeerium ettepaneku täiendada lisa 1 järgmiste punktidega: 

4.1. käsitleda gaasi kasutamist energiamajanduses, sh LNG (vedelgaasi terminal) kasutamist ja 
analüüsida vastavaid mõjusid; 

4.2. käsitleda Eesti energiavõrgu üleminekut Euroopa sagedusele ja konverterjaamade rajamist 
Venemaa piirile ning analüüsida vastavaid mõjusid; 
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4.3. käsitleda eraldi või meetme 1.2.4 „Uute elektrijaamade liitumiste rajamine (110 kV, 330 
kV)“ koosseisus saarte varustuskindlust tõstvat ja tulevikus meretuulikuparkide võrku 

ühendamist võimaldavat saarte kõrgepinge-ringliini ja analüüsida vastavaid mõjusid.  

5. Siseministeerium juhib tähelepanu, et eelnõu lisas 1 on kasutatud termineid, mis ei ole 
kooskõlas elektrituruseadusega ega kajastu ka „Energiatalgud“ terminite loetelus. Näiteks sõna 

„reguleervõimsus“ ei ole seadusekohane mõiste, seaduses kasutatakse mõistet 
"reguleerimisvõimsus". 

6. Leiame, et elutähtsate teenuste jaoks on arengusuunad positiivsed, sest mitmed planeeritavad 
meetmed (uute koostootmisjaamade, avarii- ja reguleervõimsuste rajamine, maismaa ja 
avamere tuuleparkide rajamine, õhukaablite asendamine maakaablitega, elektrikvaliteedi 

vastavusse viimine standarditega, eraldusautomaatika Venemaaga ja ühinemine Kesk-Euroopa 
sagedusalaga või Baltimaade iseseisva sagedusala loomine) on teenuste toimepidevust 

parandavad ning muudavad energiasektori piiriülestest teguritest vähem sõltuvaks. 

 

 
 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Leif Kalev 

kantsler  

 

  

 

 

  

 

Kati Päike, 612 5237  

kati.paike@siseministeerium.ee 
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Hr. Ando Leppiman
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Teie: 05.02.2014
nr 17-1/12-00467/024

Meie: 05.03.2014
nr 1-2/14-00237-2

    
    
    

Energiamajanduse arengukava aastani 2030 
KSH programm

  

Riigikantseleil ei ole märkusi „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programmi eelnõu kohta. Programmi lisas 1 toodud strateegiliste 
eesmärkide täitmise võimalike meetmete loetelu osas oleme esitanud kommentaarid e-kirja 
teel. 

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Heiki Loot
Riigisekretär

Eili Lepik 693 5619
Eili.Lepik@Riigikantselei.ee
 



Saatja: Eili Lepik [Eili.Lepik@riigikantselei.ee] 

Saadetud: 18. detsember 2013. a. 12:11 
Adressaat: Irje Möldre 

Koopia: ahto.oja@monusminek.ee; Jarek Kurnitski; Lembit Vali; madis.laaniste@mkm.ee; Madis 
Org; mari.jussi@seit.ee; Peep Siitam; Pille Arjakas (Pille.Arjakas@mkm.ee); rando.harginen@fin.ee 

Teema: Re: ENMAK 2030 meetmed ümberstruktureeritud - ootan tagasisidet homme lõunaks võimalusel 

Tere, 

Ei jõudnud seda meetmete ja tegevuste nimekirja detailselt läbi käia, aga saadan kiirelt mõned 
kommentaarid. 

Kui see on nüüd see nimekiri, mille hulgast tulevad arengukavasse meetmed-tegevused, siis tuleks enne 
selle nimekirja lukku löömist lasta see ka ministeeriumite ringist läbi. Esiteks, et saada rakendajate 
tagasisidet nimekirjas  väljapakutud meetmetele. Teiseks, et saaks siia nimekirja lisatud need meetmed, 
mida niikuinii tehakse või plaanitakse teha. Näiteks on puudu KeM plaanitav ettevõtetele suunatud 
ressursi- ja energiatõhususe meede. Selliseid asju võib veel olla. 

Praegu ei näe ma siin energiatehnoloogiate arendamise tegevusi. Samuti ei leia teadlikkuse tõstmisele 
suunatud tegevusi, näiteks energiasäästu osas (elekter, küte, transport jne). Kodumajapidamistele 
suunatud energiasäästumeetmed on vaid hoonetega seotud. 

Hetkel tekitab segadust ka see, et väljapakutud meetmete ja tegevuste taga puuduvad vastutajad. Tekib 
küsimus, et kes seda kõike tegema hakkab. Osade puhul on tegemist ettevõtjate initsiatiiviga, osade 
puhul riigipoolne tegevus jne. Näiteks ilmselt biogaasi tooraine (sõnniku ja silo) hankimisega ei hakka riik 
tegelema, saab seda omapoolsete tegevustega  soodustada kui vaja. 

Kui ministeeriumite tagasiside on plaanitud saada KSH programmi kooskõlastuse raames, siis tuleb kirjas 
eraldi tähelepanu meetmetele juhtida ja paluda ka nende osas tagasisidet. Vastasel juhul jäävad need 
tähelepanuta. 

Samuti soovitan üle vaadata tegevuste sõnastused. Näiteks 4.2.13 puhul „uuringute ja tegevuste seire 
sisu ja maht“ sõnastada tegevuseks. Korduvad tegevused 4.2.6. ja 4.2.12. 

Tervitades 

Eili 
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Ettepanekud „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ 

keskkonnamõju hindamise programmile 

 

 

Üleriigilise tähtsusega Eesti põlevkivimaardla paikneb väga suurel alal Ida- ja Lääne-Virumaal. Ida-

Virumaal kaevandatakse põlevkivi lahtisel meetodil, s.o karjääris ja allmaakaevandustes. 

Karjääriviisiline kaevandamine toimub kuni 30 m sügavuseni ning seetõttu toimub maapinna 

oluline ja pöördumatu muutumine. Selliselt muudetud maapind ei sobi põllumajandustootmiseks 

ega elamuehituseks. Parimal juhul võib ehitada sõudekanaleid. Allmaakaevandustel on omad 

piirangud maapinna langatuse tõttu. Lääne-Virumaal paikneb põlevkivi suhteliselt maapinnal, s.o 

10-15 m sügavusel, kihi paksusega 1,1-1,25 m. Seega saab Lääne-Virumaal põlevkivi kaevandada 

ainult lahtisel meetodil, mida teostatakse praegu ka Sõmeru vallas Ubja karjääris. Põlevkivi varud 

ulatuvad Tapani ja Loksa linnani Harjumaal.  

 

Sõmeru vallas on Kohala, Pada ja Haljala uuringualadel nii aktiivsed kui passiivsed varud, mis 

moodustavad ca 75% valla territooriumist. Sõmeru valla põhjapoolses osas paikneb üleriigilise 

tähtsusega Kunda lubjakivimaardla (tooraine tsemenditööstusele), kus paikneb Aru-Lõuna karjäär 

pindalaga 320 ha ja sügavusega 18 m. Mõne aasta pärast avatakse 148 ha suurune Toolse-Lääne 

lubjakivikarjäär. Lubjakivimaardla all 30 m sügavusel paikneb üleriigilise tähtsusega Toolse 

fosforiidimaardla ja valla lõunapoolne osa paikneb Rakvere fosforiidimaardlal. 

 

Murettekitav on Eesti Energia juhi Sandor Liive poolt väljaöeldu, et Eestis on neli-viis miljardit 

tonni põlevkivi ja seni on kaevandatud üks miljard. Vajalik on läbi viia põhjalik audit ressursi tõese 

suuruse välja selgitamiseks. Julgen väita, et tõene suurus on oluliselt väiksem S. Liive pakutust. 

Piiratud ressursist johtuvalt jab arusaamatuks ka õlitootjate optimism. 2. aprillil 2014. a. 

paigutatakse nurgakivi VKG kolmandale õlitehasele Petroter-3. S.Liive soovib ehitada esimesele 

Enefit 280-le lisaks veel kaheksa õlitehast. 

 

Vastavalt maapõueseaduse § 62 lg 1 tuleb meil tagada arvele võetud maavaravaru 

kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs. Selline piirang on ca 90% valla territooriumist. Kõik 

planeeringud tuleb kooskõlastada keskkonnaministeeriumiga. Sellised piirangud pärsivad 

ettevõtluse ja elamuehituse arendamist vallas. Tuleks läbi viia rajoneerimine, kus fikseeritakse ja 

broneeritakse alad, kus reaalselt hakatakse tulevikus kaevandama. Rajoneerimise protsessis tuleb 

kindlasti kaalutleda väärtusliku põllumaa ohverdamist madalakvaliteedilise ja õhukese 

põlevkivikihi kaevandamisele. 

 

 

           

 

Meie 19.03.2014 nr 9.1-3/380 
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Ettepanekud KMH programmi kohta: 

 

1. Viia läbi rajoneerimine Eesti põlevkivimaardlal, selgitamaks reaalsed kaevealad nii 

allmaakaevandustele kui lahtistele karjääridele. 

2. Selgitada välja reaalsed põlevkivivarud. 

3. Koostöös  Põlevkivi kasutamise arengukava 2016-2030 koostajatega töötada välja 

objektiivne aastane kaevemaht, mis tagaks põlevkivi säilimise ka järgnevatele 

põlvkondadele, samuti ei tekitaks asjatuid ootusi uute investeeringute kavandajatele. 

4. Lahtiste karjääride puhul hinnata keskkonnale tekitatud pöördumatu kahju suurus; kas 

saadav tulu ületab keskkonnale tekitatud kahju. 

5. Hinnata puhta joogivee ja väärtusliku põllumaa ohverdamist väheväärtusliku põlevkivi 

kaevandamisele. 

6. Pöörata suuremat tähelepanu põlevkivi efektiivsele ja mõistlikule kasutamisele. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/digitaalselt allkirjastatud/ 

 

 

Peep Vassiljev 

Sõmeru vallavanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tel 329 5940 

peep.vassiljev@someru.ee 
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Jõhvis    20. märtsil 2014 nr 41

Seisukoht “Energiamajanduse arengukava 
aastani 2030” strateegiliste eesmärkide täitmise 
võimalike meetmete loetelu ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programmi kohta

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja keskkonnamõju hindamise
ja  keskkonnajuhtimissüsteemi  seaduse  §  36  lõike  3  ning  arvestades  Eesti  Arengufondi
energiatalgute  veebilehel  http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=ENMAK:Dokumentatsioon
avaldatud  “Ener-giamajanduse  arengukava  aastani  2030”  strateegiliste  eesmärkide  täitmise
võimalike meetmete loetelu ja lähtudes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 7. märtsi
2014  kirjaga  nr  17-1/12-00467/  039  esitatud  „Energiamajanduse  arengukava  aastani  2030”
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmist, vallavolikogu

o t s u s t a b :

1. Nõustuda “Energiamajanduse arengukava aastani 2030” keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmis tooduga esitatud kujul.

2.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.

3.  Käesoleva  otsuse  peale  võib  esitada  vaide  Jõhvi  Vallavolikogule  haldusmenetluse  seaduses
sätestatud  alustel  ja  korras  või  esitada  kaebus  Tartu  Halduskohtu  Jõhvi  kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel  ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama. 

Niina Neglason
Volikogu esimees

JÕHVI  VALLAVOLIKOGU
3. KOOSSEISU   6. ISTUNGI   OTSUS

http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=ENMAK:Dokumentatsioon
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„Energiamajanduse arengukava aastani 2030” 

keskkonnamõju strateegilise hindamise  

programmi avalik väljapanek 

   

 

 

Kolga-Jaani Vallavalitsus on tutvunud „Energiamajanduse arengukava aastani 2030” 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga ning nõustub KSH programmiga ja 

ei esita omapoolseid ettepanekuid ega vastuväiteid.  

 

 

 

 

Lugupidamisega  

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kalevi Kaur 

Vallavanem 

 

 

 

 

 

Rivo Aren, 5290627, rivo.aren@kolga-jaani.ee  
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80088 Pärnu 

Reg. nr 70000603 

  

Tel 447 9733 

Faks 447 9735 

e-mail: mv@mv.parnu.ee 

 

 

 

  

Hr Ando Leppiman                Teie   07.03.2014 nr 17-1/12-00467/039 

Asekantsler                Meie  14.03.2014 nr 12-1/2014/669-2 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
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Ettepanek „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“  

KSH programmi kohta 

 

 

 

 

 

Ettepanekuid KSH programmi kohta ei ole. Palume aga Energiamajanduse arengukava 

aastani 2030 ja KSH koostamisel arvestada Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika 

teemaplaneeringuga (kättesaadav maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee).   

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Andres Metsoja 

maavanem 

 

 

 

 

 

Raine Viitas 4479762 

raine.viitas@mv.parnu.ee 
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Lp. Ando Leppiman      Meie: 13.03.2014 nr 1-4/2028 
Energeetika asekantsler 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium     
Harju 11, Tallinn 15072       
ando.leppiman@mkm.ee 
 
Eesti Keskkonnaühenduste Koja ettepanekud „ENMAK 2030+ KSH programm“ eelnõule 
 

 
 

Eesti Keskkonnaühenduste Koda tutvus ENMAK 2030+ keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmi eelnõuga ja teeb järgmised ettepanekud : 

1. Lähtudes uuringust „Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga 

majanduse suunas aastaks 2050” 

(http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1200189/L_%A1ppraport_m

adal+c_1.pdf) teeme ettepaneku arvestada ENMAKi koostamise raames puidu kasutuse 

kavandamisel võimaliku raiemahuga kuni 8,4 mln tm aastas ja lisada vastav kriteerium 

keskkonnamõju kriteeriumite hulka (tabelis 3). Kriteerium on oluline Eesti metsade 

ühtlase kasutuse, tagavara ja elurikkuse säilimise seisukohast. 

2. Sarnaselt metsade süsinikubilansiga on vaja arvestada ENMAKi koostamise raames 

biokütuste tootmisega (maakasutuse muutusega) seotud süsinikubilanssi, vastavalt ILUC 

metoodikale ning mil määral vastab biokütuste tootmine erinevaid ressursse kasutades 

säästlikkuse kriteeriumidele. Vastav indikaator tuleb lisada keskkonnamõju kriteeriumite 

hulka (tabelis 3). 

3. KSH programmis tuleb konkreetselt märkida, milliseid sisendanalüüse ja milliseid mõju 

hindamise meetodeid kasutatakse keskkonnamõju hindamisel, et oleks üheselt 

arusaadav, kust tuleb alusteave tabelis 3 toodud kriteeriumite ja indikaatorite 

mõõtmiseks.  

4. KSH programmis tuleb anda hinnang eelmise ENMAK KSH tulemuste arvestamisest 

ENMAK 2020 rakendamisel. 

5. Tabel 3. Energiamajandusestsenaariumite võrdlemise aluseks olevad kriteeriumid ja 

indikaatorid tuleb ümber muuta nii, et kriteeriumid oleksid neutraalsed, näiteks 

„tervisemõju“, „keskkonnamõju“, jne, kuivõrd hindamise tulemusena selgub mõju 

suund (suureneb/väheneb; paraneb/halveneb) ja selle alusel on stsenaariumid 

omavahel hiljem võrreldavad. 



Eesti Keskkonnaühenduste Koda 

Tel: 53338572 

E:post: info@eko.org.ee 

Koduleht: www.eko.org.ee 

 

6. Tabelis 3 – kriteeriumi “tervisemõju vähenemine“ indikaatorist „sisekliimaklass“ tuleks 

loobuda, kuna see ei ole väliskeskkonna indikaator. 

7. Tabelis 3 tuleks kriteeriumi „keskkonnamõju vähenemine“ lahti kirjutada, mida peetakse 

silmas „tarbitud taastumatute loodusvarade“ all. Need tuleks eraldi indikaatoritena 

märkida.  

8. Tabelist 3 ei selgu, kas veeressursi kasutamine (selle määr) on keskkonnamõju 

indikaatoriks või mitte. Meie arvates peaks olema. 

9. Tabelis 3 tuleb  kriteeriumi „keskkonnamõju vähenemine“ indikaatorina lisada jäätmete 

käitlemine (sh ladustamine ja taaskasutus). 

10. Tabelis 3 tuleb meie arvates lisada kriteeriumi „energiamahukuse vähenemine“ juurde 

indikaatorid nii hoonete energiatõhususe kui transpordi energiatõhususe kohta eraldi. 

Ainuüksi primaarenergia varustatuse suhe SKT-sse (MJ/EURSKT) ei võimalda hinnata, 

millise stsenaariumi korral saavutatakse hoonete ja transpordisektori suurem 

energiatõhusus.  

11. Tabelist 3 ei selgu, kas taastuvenergia suurem osatähtsus elektrienergia tootmises ja 

tarbimises on energiajulgeoleku tagamise eesmärk või mitte. Kui on, siis tuleb seda 

tabelis 3 indikaatorina arvestada.   

12. Kriteeriumite puhul tuleb märkida, kas need on samaväärse kaaluga või on mõnel 

indikaatoril suurem kaal kui teistel ja põhjendada seda.  

13. Põlevkiviõlist mootorikütuste tootmisel ja/või põlevkiviõli ekspordil kirjeldada 

võimalikud keskkonnapiirangud ja nõuded fossiilkütuste CO2  jalajälje arvestamisel ning 

selle potentsiaalsest mõjust põlevkiviõlist toodetud mootorikütuse hinnale ja 

ekspordivõimalustele.  

14. Tuua KSH programmis eraldi välja, et ühe olulise rahvusvahelise kokkuleppena 

arvestatakse keskkonnaeesmärkidele vastavuse hindamisel EL kliimapaketi 2030 eelnõu 

eesmärkidega. 

 

 
Lugupidamisega, 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Kai Klein 
EKO koordinaator 

 
 
 

 
 
 
 
Eesti Keskkonnaühenduste Koda ühendab kümmet keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse 
Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste 
Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Säästva Eesti Instituut, 
Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.  
EKO eesistuja 2014. a on Balti Keskkonnafoorum. 
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Koopia: Keskkonnaministeerium 

 

 

„Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ koostamine ning 

keskkonnamõju strateegiline hindamine 

 

 

Seoses „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ koostamise ning selle 

keskkonnamõju strateegilise hindamisega esitame järgnevalt MTÜ Eesti Turbaliit 

seisukoha antud küsimuses. 

 

Oma kirjas märgite, et arengukaval on kolm eesmärki:  

1. Energiavarustuse tagamine elektrimajanduses, soojusmajanduses, transpordisektoris, 

elamumajanduses ja kodumaiste kütuste tootmises; 

2. Majanduse energiamahukuse vähendamine (konkurentsivõimet kahjustamata) ja 

energiasäästu suurendamine; 

3. Energiajulgeoleku suurendamine energia tootmiseks vajaliku ärikeskkonna, 

energiainfrastruktuuri ja ühenduste arendamise kaudu. 

Kuna punktis 2 nimetatud eesmärk ei ole niivõrd suunatud kütuse tootjatele, siis 

keskendume järgnevalt punktides 1 ja 3 toodud aspektidele. 

 

Turvas on üks olulisimaid energiaressursse Eestis peale põlevkivi arvestades tema 

potentsiaali (hästialgunenud turba aktiivne varu – 835 milj t, energeetiline resurss – 

920 PJ, põlevkivi aktiivne varu – 1 280 milj t, energeetiline resurss – 1 150 PJ). 

Turbakütuse tootmine sõltub vähe importkütustest, on lihtne ladustada, tarnekindlus on 

väga hea ning on tervikuna odavam ja stabiilsema hinnaga võrreldes oma peamiste 

konkurentidega – näiteks puiduhakkega. Energiajulgeoleku ja sõltumatuse tagamisel on 

turbal kodumaise kütusena kindel roll ning me loodame, et seda võetakse senisest enam 

arvesse. 

 

Leiame, et turbakütusele tuleb „Energiamajanduse arengukavas aastani 2030“ näha ette 

suurem roll ning astuda selle elluviimiseks ka vastavaid samme. Seetõttu juhime 

strateegilise mõju hindamise raames tähelepanu, et see on saavutatav ilma üldise 

turbatööstuse keskkonnamõju suurenemiseta, pigem vastupidi, keskkonnamõju on 

võimalik vähendada nii rikutud sooalade keskkonnamõju vähendamise kui ka 

alternatiivsete kütuste (eelkõige põlevkivi ja põlevkiviõli) kasutamise vähenemise ning 

mailto:info@turbaliit.ee


 

kütuse suurema kasuteguriga kasutamise ja võrgukadude vähenemise kaudu (taas 

võrreldes näiteks põlevkiviga). 

 

Eestis on viimasel kümnendil tehtud mitmeid uuringuid, mis on keskendunud rikutud 

turbamaadele. Peremeheta turbatootmisaladest ülevaate saamiseks tegi OÜ Eesti 

Geoloogiakeskus Keskkonnaministeeriumi tellimusel aastatel 2005 - 2008 mahajäetud 

turbatootmisalade revisjoni. Revisjoni tulemusel ilmnes, et mitmetel mahajäetud aladel 

on otstarbekas hetkeolukorda arvestades uuesti kaevandamist alustada ning alad hiljem 

nõuetekohaselt korrastada. Mahajäetud aladel kaevandamise võimaldamiseks kinnitas 

Keskkonnaminister revisjoni tulemustele tuginedes määruse „Kaevandamisega rikutud 

mahajäetud turbaalade nimekiri“ (RT I, 20.01.2011, 12).  

 

Lisaks sellele esineb Eestis hulgaliselt turbamaid, mis on täielikult või väga suures osas 

metsakuivenduse eesmärgil kuivendatud (v.t Maa-ameti kaardirakenduse hübriidkaarti). 

Tegemist on valdavalt metsamaadega, kus puuduvad märgaladele omased elupaigad ja 

looduskaitselised väärtused ning toimub turba mineraliseerumine, millega kaasneb CO2 

heide. Selliste alade hulka võivad kuuluda ka kunagised põllumaad vms rikutud endised 

sooalad. Selliste alade olemasolu on leidnud kinnitust mitmetes viimastel aastatel 

avaldatud uuringutes (näiteks: Soode looduskaitseline inventeerimine, J. Paal, E. 

Leibak, 2011; Melioreeritud turbamaardlate kasutusvõimaluste hindamine, E. Leibak, 

M. Kohv ja J.-O. Salm, 2012) ning tähelepanu on juhitud ka nendest lähtuvale asjatule 

CO2 heitele (näiteks: Kasvuhoonegaaside CO2, CH4 ja N2O vood soodes: kuivenduse 

ja maakasutuse muutuse mõju“, Jüri-Ott Salm, 2012“).  

 

Väga sageli esineb sellistel aladel just hästilagunenud turvast (kütteturvast), mida saaks 

senisest enam kasutada. Ka praegu töös olevatelt tootmisaladelt hakkab iga aastaga üha 

enam tulema hästilagunenud turvast, mida tulevikus ei ole enam võib-olla võimalik 

kogu ulatuses aiandusturbana realiseerida. Protsess on paratamatu ja pöördumatu, kuna 

vähelagunenud turvas ammendatakse esimesena, samas loodusvarade säästva 

kasutamise printsiibist lähtuvalt tuleb kohas, kus kaevandamist on alustatud, väljata 

kogu varu. Samale probleemile on juhtinud tähelepanu ka Riigikontroll juba oma 

2005. a auditis, kus soovitati Keskkonnaministeeriumil suunata turba kaevandamine 

mahajäetud ammendamata tootmisaladele ning algatada nende riigi maadel olevate 

turba kaevandamisega rikutud mahajäetud tootmisalade korrastamisega, mida pole 

otstarbekas uuesti kaevandamisele võtta (Riigikontrolli Keskkonnaministeeriumi 

kontrolliaruanne nr OSIV-2-6/05/71, 14.07.2005, lk 4). 

 

Ühe peamise meetmena, mis tuleb ellu viia ja mida strateegiline mõju hindamine peaks 

käsitlema, on turba ja puiduhakke toetuste võrdsustamine. Rõhutame, et Eesti Turbaliit 

ei taotle turba nimetamist taastuvaks kütuseks, kuid leiame selle „fossiilsus“ on juba 

nagunii maksustatud läbi maavara kaevandamise õiguse tasu ja CO2 kvoodi. Samuti on 

turba kasutamisel toetuse saamiseks esitatud teisi tingimusi, mida tuleb järgida, näiteks  

efektiivne koostootmine. Kõiki neid asjaolusid arvestades tuleks muus osas turvast ja 

puiduhaket kütusena käsitleda võrdsetena. See looks tingimused turbakütuste tarbimise 

kasvule, võimaldaks meil väljata juba rikutud aladel paikneva varu, mis muidu kaoks 

nagunii 200 - 300 aastaga õhku, peatada asjatu CO2 heide ja osadel juhul korrastada 

maa isegi selliselt, et see hakkaks hoopis CO2-te siduma. 

 

Toetuste võrdsustamise ja turbakütuste kasutamise muulviisil soodustamisel ei ole 

põhjust karta, et sellega kaasneks surve looduslikele sooaladele või veelgi enam, 



 

NATURA- või kaitsealadele, sest nende kaitsmise ja säilimise põhimõtted on sätestatud 

looduskaitse arengukavas ning konkreetsetes õigusaktides, millest kõige olulisemat, 

maapõueseadust, just praegu uuendatakse. 

 

Lisaks on Eesti võtnud antud küsimuses mitmeid rahvusvahelisi kohustusi, näiteks 

liitunud Ramsari konventsiooniga, millega tunnistatakse märgalade ökoloogilist tähtsust 

ning püütakse piirata nende kadu, riigis olevaid märgalasid säästvalt ja arukalt 

kasutades. Ramsari konventsiooni nõudeid saab täita juba kuivendatud turba-

kaevandamisalasid taas kasutusse võttes ja säästes sellevõrra puutumata looduslikke 

alasid. Seega riigi huvi seisukohalt on otstarbekas ja loodust säästev anda kasutusse 

hüljatud alad, mille kaevandamise järel need alad korrastatakse. Tähelepanuta ei saa 

jätta seejuures ka tööhõive kasvu (eriti maapiirkondades), maksutulu suurenemist, 

väliskaubanduse bilansi paranemist ja mitmeid teisi riigile olulisi aspekte, mida 

turbakütuste kasutamise soodustamine kaasa tooks.  

 

Praegusel juhul on näiteks soojusmajanduse stsenaariumis viidatud energiajulgeoleku 

tagamise vajadusele, aga kui vaadata joonised 3, 4 ja 5 on näha maagaasi jätkuvalt suur 

osakaal (5 - 6 TWh aastatel 2020 ja 2030), samuti kivisöe suur kogus – 1,5 TWh. Samas 

on turba osakaal 2012, 2020, 2030 ainult 0,4 TWh. Kaugkütte stsenaariumis leheküljel 2 

on mainitud, et soojuse tootmine renoveeritakse – toimub üleminek õliküttelt puitkütuse 

kasutamisele, maagaasi kasutamine väheneb. Leiame, et vastav lõik tuleks asendada 

„toimub üleminek õliküttelt puitkütuse ja turba kasutamisele, maagaasi kasutamine 

väheneb“, ehk, et arengukava eesmärgid 1 ja 3 oleks võetud arvesse laiemalt. Sama 

märkus ka lk 3. Samal põhjusel tuleks korrigeerida lk 4 punkti 5.1.2. Leheküljel 4 on 

maksumuse hinnang, kus punktis c tuleks „taastuvate“ asemel samuti kasutada kas 

„kohalikud kütused“ või „biokütused“. 

 

Põhimõtteliselt sarnased muudatused tuleks teha elektritootmise stsenaariumites ning 

jätkata printsiipi, mis on nimetatud lk 4, kus on märgitud, et antud stsenaariumis ei ole 

mudelil lubatud pärast 2012. aastat elektri tootmiseks kasutada fossiilseid kütuseid, 

välja arvatud turvast ja jäätmeid. 

 

Majanduslikust seisukohast on riigile oluline kütustebilansi tasakaalus hoidmine, milles 

on turbal kindel roll. Arvestades turbakütuste stabiilset hinda suudab turba pakutav 

konkurents pidurdada puiduhakke hinnatõusu, mida võib eeldada kui puiduhakke 

kasutamine regioonis tulevikus tervikuna suureneb. 

 

Oleme meeldi valmis vastama nii täpsustavatele küsimustele kui kohtuma nii arengkava 

koostajate kui ka mõju hindajatega, et täpsemalt selgitada turbakütuste kasutamisega 

seotud aspekte. 

 

 

Austusega 

 

 

/ allkirjastatud digitaalselt / 

 

 

Erki Niitlaan 

Tegevdirektor 
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Irje Möldre

From: Jaanus Arukaevu <Jaanus.Arukaevu@energia.ee>

Sent: 19. märts 2014. a. 20:30

To: madis.laaniste@mkm.ee; Irje Möldre

Subject: Ettepanekud, vastuväited ja küsimused ENMAK 2030 strateegiliste eesmärkide, 

kavandatud võimalike meetmete ning keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi kohta

Vastuseks teie 7.3.2014. kirjale nt 17-1/12-00467/039, saadan teile Eesti Energia AS ettepanekud, vastuväited ja 
küsimused ENMAK 2030 strateegiliste eesmärkide, kavandatud võimalike meetmete ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programmi kohta  
 
1. ENMAK 2030 strateegiliste eesmärkide kohta:  
1.1. Ettepanekud  
1.1.1. Vabariigi Valitsuse 8.8.2013. otsusega kinnitatud arengukava koostamise ettepaneku ning ENMAK KSH 

programmi järgi on arengukava esimeseks strateegiliseks eesmärgiks "Energiavarustuse tagamine 

elektrimajanduses, soojusmajanduses, transpordisektoris, elamumajanduses ja kodumaiste kütuste 

tootmises". Sellise sõnastuse järgi on arengukava fookuses mitte kodumaise kütuste tootmise korraldus, vaid 

energiavarustuse tagamine kodumaisele kütusetööstusele.  

Teeme ettepaneku muuta sõnastust nii, et arengukava strateegiline eesmärk oleks "Eesti majanduse ja 

ühiskonna võimalikult ulatuslik varustamine konkurentsivõimeliste kodumaiste kütustega".  

 

1.1.2. Vabariigi Valitsuse 8.8.2013. otsusega kinnitatud arengukava koostamise ettepanekus p. 5 "Arengukava 

eesmärgid" on eesmärgid seatud vaid 2020. aastaks. Seejuures juhime tähelepanu, et ka 2020. aastaks 

saavutatavad eesmärgid on paigutatud väljaspoole lõiku "Arengukava strateegilised eesmärgid" ning seega 

ei ole formaalselt teie 7.3.2014. a. kirjaga algatatud avaliku konsultatsiooni osaks.    

Eeldades, et avaliku konsutatsiooni sisuline eesmärk on koguda tagasisidet arengukava eesmärgi kohta 

laiemalt, juhime tähelepanu, et perioodi 2020-2030 kohta riigi igasuguste konkreetsete eesmärkide 

puudumine ei võimalda sisuliselt hinnata kavandatud meetmete ning keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi kokkusobivust.  

Teeme ettepaneku lükata arengukava meetmete ning keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 

kohta avaliku tagasiside küsimine edasi kuni arengukava algataja on sõnastatud konkreetsed kuni 2030. 

aastani ulatuvad eesmärgid.  

 
1.2. Küsimused:  
ENMAK 2030 üheks eesmärgiks on vaida "optimaalseim energiavarustuse stsenaarium, mis oleks tarbijale 

mõistliku hinna ja kättesaadavusega, vähese keskkonnamõjuga, kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste 

energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega ning pikaajaliselt kõige konkurentsivõimelisem." Kuna 

konkurentsivõime viitab otseselt majanduslikule võistlusele, siis oleks äärmiselt oluline täpsustada, 1) kelle 

vahelise konkurentsi kontekstis konkreetseid energiamajanduse korraldamise meetmeid tuleb hinnata; 2) 

milliste parameetrite järgi konkurentsivõimet hinnata soovitakse; 3) kui pikka perioodi konkurentsivõime 

võrdlus peab hõlmama.  

Näiteks: Kas Eestit tuleb hinnata kõigi naaberriikidega või Ida-Euroopa riikidega või kõigi Euroopa 

riikidega või mingi ette valitud võrdlusriikide kogumiga? Kas a) on mõeldud Eesti riigi konkurentsivõimet, 

mida väljendab SKT inimese kohta; või b) Eesti elanike rikkust, mida võljendab elaniku ostujõud; või  c) 

Eestis asuva tööstuse konkurentsivõimet, mida väljaendab tööstuse osakaal Eesti SKT-s; või  d) Eesti 

energiatööstuse konkurentsivõimet, mida väljendab Eesti energiaimpordist sõltuvuse määr; või e) CO2-

neutraalse energiaga majanduse osakaal, mida väljendab Eestis tarbitud energia elukaare keskmine CO2-

intensiivsus. Kas konkurentsivõime hindamine peab hõlmama vaid mõjusid, mis ilmnevad kuni 2030. 

aastani või tuleks arvesse võtta ka hilisemad mõjud, näiteks kuni 2040. või 2050. aastani?  

 

 
2. ENMAK 2030 kavandatud võimalike meetmete kohta:  
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2.1. Ettepanekud  
2.1.1. KSH programmi lisas nr 1 on toodud meetmed mille kohta ei ole kooskõlastamisele pandud materjalides 
esitatud mitte mingisugust sisulist informatsiooni peale meetme nimetuse ning meetme raames kavandatud võimalike 
tegevuste loetelu. KSH Lisas 1 viidatakse, et vaid meetmete seast (st. mitte tegevuste seast) hakatakse sobivamaid 
välja valima "konsultatsioonide ja mõjuhinnangute käigus". Sellisest sõnastusest saab järeldada, et esitatud 12 
meetme loetelu on lõplik kuid edaspidi loobutakse osadest esitatud meetmetest.  
Teeme ettepaneku muuta sõnastust nii, et konsultatsioon hõlmaks nii meetmeid kui nende raames planeeritud 
tegevusi.  
 
2.1.2. KSH programmi Lisas nr 1 on meetmete all toodud tegevused defineeritud kahe vastandliku põhimõtte alusel: 
a: mida tegevuse tegelik elluviija peaks tegema; b: mida riik peaks tegema, et tegevuse tegelik elluviija teeks nagu riik 
tahab. Seetõttu ei ole võimalik meetmeid sisuliselt võrrelda analüüsida (ühe meetme efektiivsus sõltub teisest 
meetmest). Samas on arengukavaga seotud analüüsides defineeritud eristuvad stsenaariumid, kus on kirjas eristuvad 
tegevused ning nende mõjud - aga stsenaariumite sees olevad tegelikud meetmed ei ole konsultatsiooni objekt.  
Näide: Meede 1.1. "Elektrienergia tõhus tootmine" all on tegevused  1.4. "Uute põlevkivil töötavate elektrijaamade 
rajamine"; 1.6 "Uute tuuleparkide rajamine" ning 1.10 "Seadusandluse muutmine elektrienergia tõhusa tootmise 
tagamiseks". Seetõttu on praktiliselt võimatu hinnata meedet 1.1. "Elektrienergia tõhus tootmine". Meedet saab 
hinnata siis kui on kirja pandud selle sisendite ja väljundite omavahelised seosed. Võimalik on teha meede X 
(kombinatsioon tegevusest 1.10 ja 1.4), millega konkreetsel moel kavatsetakse teha uut põlevkivijaama. Saab teha ka 
meede Y (kombinatsioon tegevusest 1.10 ja 1.5), millega konkreetsel moel kavatsetakse arendada mikro- ja 
hajustootmist. Ning meedet X ja Y saab võrrelda. Kuid praegune Meede 1.1. on defineeritud viisil, et ta ei ole sisuliselt 
hinnatav ega võrreldav.  
Teeme ettepaneku muuta turusituatsiooni stsenaariumid, neis kasutatud eeldused ning reaalsed alternatiivsed 
energiapoliitika meetmed arengukava KSH hindamise objektiks. Samuti teeme ettepaneku esitada vähemalt 
minimaalne loetelu alternatiivsetest energiapoliitika elluviimise meetmetest, mida tuleb KSH käigus omavahel võrrelda 
kõigis stsenaariumitena esitatud turusituatsioonides.  
 
2.1.3. Arengukavaga seotud materjalides kasutatakse terminit "stsenaarium" kahes vastandlikus tähenduses. 
Analüüsides, mis ei ole formaalselt käesoleva konsultatsiooni objektid, on stsenaariumid läbivalt defineeritud riigi 
sekkumise ulatuse/viisi kaudu. Samas on Arengukava ülesandepüstituses pandud kohustus lähtuda Euroopa Liidu 
dokumendist "Energia tegevuskava aastani 2050", mis sisaldab alternatiivseid Euroopa energiapoliitika eesmärkide 
saavutamise viise. Seetõttu ei ole selge, milliste Eesti-välise keskkonna muutuste variatsioonide kohta "optimaalset 
stsenaariumit" otsitakse. Ilma konkreetse ülesandepüstitusete jäetakse KSH tegija otsustada, milliste olukordade 
võrdluses optimaalset tulemust otsitakse. Meie hinnangul peaks see olema fikseeritud ülesandepüstituses.  
Teeme ettepaneku täpsustada KSH programmis vähemalt minimaalne loetelu konkreetsetest energiapoliitika 
tingimustest, mille suhtes tuleb alternatiivsete poliitikameetmete tundlikkuse analüüsida KSH raames.  
 

 
3.  ENMAK 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta:  
3.1. Ettepanekud  
3.1.1. KSH programmi p. 3. on loetletud Eesti riiklikud regulatsioonid ning Euroopa Liidu 2050. a. kohta koostatud 
analüüs, milles sätestatud tingimustega tuleb arengukava meetmeid võrrelda. Puudub aga viide Euroopa Liidu 2030. 
aasta energiapoliitika eesmärkide kavandile.  
Teeme ettepaneku laiendada KSH ulatust nii, et KSH hõlmaks ka Euroopa Liidu kuni 2030. aastani kavandatud 
energiapoliitika meetmeid (http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm).  
 
3.1.2. KSH programmi p. 4. toodud metoodika (sh tabel 2) ei anna vastust, kuidas kasutatakse optimaalseima 
energiamajandusstsenaariumi leidmiseks Euroopa Liidu "Energia Tegevuskava 2050" toodud stsenaariume. Samuti 
tabel 2 vastandab ENMAK eesmärkide täitmise (stsenaarium "Sekkuv") ning EL 2050. a. eesmärgi täitmise 
(stsenaarium "Teadmistepõhine"), samas kui ülesanne on luua ENMAK mis ei oleks vastuolus EL 2050. a. 
eesmärkidega.  
Teeme ettepaneku kõrvaldada metoodikast loogikavead.  
 
3.1.3. KSH programmi p. 4 tabel 3 toodud indikaatorite kvaliteet on äärmiselt kõikuv. Näiteks ei ole võimalik aru 
saada, mille tõttu on energiajulgeoleku mõõdikuks biokütuste osakaal mootorkütustest (ei ole isegi täpasustatud, kas 
tootmisest või tarbimisest) ja/või taastuvenergia osakaal transpordis. Tegu on pigem keskkonnamõju mõõdikutega. 
KSH programmis toodud indikaatorid on kõik esitatud näidetena ning tegelike indikaatorite ning piirväärtuste 
defineerimine on jäetud KSH koostaja ülesandeks. Kuna aga arengukava ülesandepüstituses puudusid igasugused 
2020-2030. a. vahelist perioodi katvad eesmärgid, siis on meie hinnangul arengukava KSH koostajale jäetud liigne 
vabadus defineerida eesmärke, meetmeid, indikaatoreid ja sihtväärtusi. Sellega on KSH hindamine muudetud 
arengukava sisuliseks koostamiseks.  
Teeme ettepaneku sõnastada KSH metoodikas kohustuslikud indikaatorid ning  nende piirvärtused.  
 
3.1.4. KSH programmi p. 5 ning seal asvuas tabelis 4 toodud hinnatavate mõjurite loetelus on hinnatavaid 
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parameetreid vähem kui näeb ette KEHJS §40 lg4 p.6.  
Teeme ettepaneku viia hinnantavate mõjude loetelu vastavusse seaduses sätestatuga.  
 
3.1.5. KSH programmi tabelis 4 toodud mõjude ulatuse hinnang on ebakvaliteetne. Näiteks, mille alusel on hinnatud, 
et põlevkivist elektritootmine mõjutab veekasutust globaalselt (mitte regionaalselt); Miks Eesti põlevkivist, mida kunagi 
ei ole eksporditud, elektri tootmine Eestis mõjub maavaradele globaalselt (mitte kohalikult); kuidas elektrivõrgud 
mõjutavad linde globaalselt, kuid tuulepargid ei mõjuta linde üldse; Kuidas elektri tarbimine mõjutab regionaalselt 
jäätmeid ning õhuheitmeid ja veekasutust globaalselt. Miks on mõju põjaveevarule globaalne kuid happevihma 
põhjustamine regionaalne mõju?  
Teeme ettepaneku täpsustada teises nr 4 all kirjeldatud tabelis esitatud mõjude hindamise metoodikat, et see 
väljendaks täpemalt mõjude tegelikku ulatust. Ning hindamise juures tuleb vältid mõjude kahekordset defineerimist 
(nii tarbimise kui tootmise juures).  
 

 
4. Kokkuvõtteks:  
ENMAK KSH avalikule arutelule esitatud strateegilistes eesmärkides, meetmetes ning programmis on niivõrd 
ulatuslikud lüngad ning metoodilised ja faktilised eksimused, et meie hinnangul ei ole võimalik esitatud programmi 
tervikuna hinnata.  
 
 
Jaanus Arukaevu 
Eesti Energia AS  
Juhatuse esimehe nõunik/ Advisor to CEO 
 
e-mail: Jaanus.Arukaevu@energia.ee 
tel: + 372 7155 617  
gsm: +372 5101 065  
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Ettepanekud „Energiamajanduse arengukava 2030+“  

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta 

 

 

Tutvunud „Energiamajanduse arengukava 2030+“ (edaspidi nimetatud arengukava) 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud ENMAK 2030) programmiga, 

esitame Teile Keskkonnaameti ettepanekud programmi täiendamiseks: 

 

1. KSH programmi p 4 „KSH metoodika“: 

a) Tabeli 1 kohaselt KSH käigus hinnatakse ENMAK 2030 eesmärkide ja meetmete 

vastavust Eesti Vabariigi ja rahvusvahelistele keskkonnaeesmärkidele. Programm 

ei täpsusta, mis keskkonnaeesmärke ja kohustusi on silmas peetud ning mis 

dokumentidele vastavust analüüsitakse. Palume KSH programmis ära nimetada 

asjakohased strateegilised planeerimisdokumendid jmt, millest tulenevatele 

eesmärkidele vastavust hinnatakse (nt EL säästva arengu strateegia, Eesti 

keskkonnastrateegia aastani 2030, Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev 

Eesti 21“, Looduskaitse arengukava aastani 2030, veemajanduskavad, üleriigiline 

planeering „Eesti 2030+“ jmt).  

b) Tabel 1 nimetab KSH käigus kasutatava metoodika. Punkt 2 ei ole ammendav, 

kuna ei sisalda kõiki mõjutegureid ja hinnatavaid mõjusid. Palume välja tuua, 

kuidas on kavas erinevaid mõjusid hinnata – kas kasutatakse kvantitatiivset või 

kvalitatiivset analüüsi ja kumba meetodit milliste mõjude puhul.  

c) Tabeli 1 kohaselt töötatakse leevendavad meetmed välja optimaalseima 

energiamajandusstsenaariumi oluliste mõjude kohta. Keskkonnaamet leiab, et 

negatiivse keskkonnamõju leevendusmeetmed tuleb välja pakkuda kõikidele KSH 

käigus käsitletud stsenaariumidele (kui negatiivne mõju on tuvastatud). Vastasel 

juhul annab stsenaariumide võrdlemine moonutatud pildi.  

d) Tabelis 2 on toodud „mittesekkuv“, „sekkuv“ ja „teadmistepõhine“. Palume 

selgitada selle tabeli koostamise põhimõtteid (s.o kes sekkub või ei sekku)? Nt 

parima võimaliku tehnika nõuded peaksid kuuluma „sekkuv“ alla.  

e) Tabeli 3 esimesel real on välja toodud, et tervisemõju indikaator on PM2,5. Palume  

        lisada indikaatorite hulka ka PM10, O3 ja NOx.  

 

mailto:madis.laaniste@mkm.ee
mailto:info@mkm.ee
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f) Tabeli 3 rea 2 kohaselt on üheks indikaatoriks „oluline mõju Natura 2000 alade 

võrgustikule“. KeHJS § 45 lg 2 järgi ei ole mõiste „oluline mõju“ õige, kuna 

vältida tuleb igasugust negatiivset mõju Natura 2000 aladele.  

g) Kuigi tabelis 3 nimetatud indikaatorid ja nende piirväärtused täpsustuvad KSH 

aruande koostamise käigus, palume KSH programmis luua side tabeli 3 ja ptk 5 

vahele, kuna need on üksteisest sõltuvad. Praegu nt keskkonnamõju indikaatorite 

hulka ei kuulu veekeskkond, kaitstavad loodusobjektid jmt, mis on siiski olulised. 

 

2. Programmi p 5 „Eeldatav kaasnev mõju“: 

a) KeHJS § 36 lg 2 p 2 kohaselt KSH programm selgitab ja nimetab strateegilise 

planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju, sh 

mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkuse ja 

võimaliku mõju Natura 2000 võrgustiku alale. Palume selguse huvides 

programmis täpsustada, et ENMAK 2030 elluviimisega kaasneva mõju hinnang 

antakse samade aspektide lõikes, mis tabelis 4 nimetatud.  

b) Palume tabelis 4 olulise mõju objekt „Linnud“ asendada mõistega „Bioloogiline 

mitmekesisus“. Ühtlasi palume tabelisse lisada veeressurss (vee kogus ja 

kvaliteet), Natura 2000 alad, kaitstavad loodusobjektid, taimestik, loomastik ja 

roheline võrgustik, kuna energiamajandus avaldab mõju neile kõigile. Selguse 

huvides oleks ka mõistlik olulise mõju objektide loetelu ühtlustada, nimetades 

need loodus-, sotsiaalse ja majanduskeskkonna kaupa.  

c) Palume tabelisse 4 lisada hüdroenergia tootmine koos sellega kaasnevate 

mõjudega (vee-elustikule, kaitstavatele loodusobjektidele, veekeskkonnale 

tervikuna). Real „Turvas“ märkida mõju veekeskkonnale, kuna toimub vee 

ärajuhtimine ja suublaks oleva veekogu mõjutamine. Samas tabelis tuuleenergia 

tootmise korral ei ole märgitud ühtegi olulist mõjurit ega mõju, samas on oluliseks 

mõjuriks kindlasti müra ning mõju linnustikule ja nahkhiirtele. Palume programmi 

täiendada. Tabeli 4 järgi põlevkiviõli tootmine ei avalda tervisele mõju. 

Keskkonnaamet palub seda selgitada, kuna põlevkiviõli tootmise osas on juba 

üksjagu lõhnakaebusi. Samuti avaldab tegevus mõju ka läbi saasteainete heitmise 

välisõhku. 

d) Tabeli 4 jätkutabel (lk 8) ei kajasta kütuste põletamisel (katlad ja 

transpordivahendid) eralduva saasteainete heite mõju tervisele. Tabelis on kirjas 

mõju bioloogilisele mitmekesisusele, kemikaalide mõju (kahjuks ei täpsustata, kas 

mõeldud on kemikaalide leket nt pinnasesse vms), lõhna- ja mürahäiring, kuid 

mitte heitgaaside mõju inimese tervisele. Märgime, et energeetika keskkonnamõju 

osas on heitgaasid ja inimese tervis üks põhilisi kombinatsioone, mida on vaja 

hinnata. Palume täiendada. Tabeli 4 jätkutabelis jääb ebaselgeks ka 

„õhusaastamise tagajärjel osoonikihi kahanemine“ (s.o mis õhusaastet ja 

saasteaineid on siin mõeldud). Palume täpsustada.  

e) KSH programm ja ENMAK 2030 meetmed ei nimeta tuumaenergia kasutamise 

vajadust. Palume KSH käigus välja tuua, kui suur on Eesti energiavajadus edaspidi 

ning kuidas ja milliste võimsuste/kokkuhoiu arvelt ning kui suures ulatuses 

erinevate energiatootmise liikide kaupa on plaanis see tulevikus katta. 

„Energiamajanduse riiklikus arengukavas aastani 2020“ leiti, et majanduslikult 

ning keskkonna seisukohalt on osaline tuumaenergia kasutamine vajalik. Kui 

ENMAK 2030 raames on sellest stsenaariumist loobutud, siis palume välja tuua, 

kas see on energiavajaduse katmise seisukohalt reaalne ning majanduslikult kui ka 

keskkonnakaitse seisukohalt mõistlik. 
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f) Programmis (nt lk 1, 7 ja 12) on viidatud lisale 2, kuid seda ei olnud materjalide 

hulgast leida. 

 

3. Programmi p 6 „Mõju Natura 2000 alade võrgustikule“:  
a) Programmi lk 9 kohaselt „ENMAK 2030 meetmete Natura eelhindamise tulemusel 

selgus, et Natura alade võrgustikule on 76 meetmest positiivse mõjuga 30 meedet, 

mõju puudub 14 meetmel, mõju on ebaselge 29 meetmel ja oluline negatiivne mõju 

kaasneks eeldatavalt 3 meetmega. Kuivõrd kolme potentsiaalselt negatiivse 

mõjuga tegevuse puhul on võimalik mõju leevendada projektide ettevalmistamise 

ja vastavate keskkonnamõju hindamiste käigus, siis tuleb Natura hindamist jätkata 

järgmises etapis asjakohase hindamisega nende ENMAK 2030 meetmete puhul, 

mille mõju jäi ebaselgeks.“ Nn Natura-eelhindamise aruande lk 4 kohaselt oli 

eelhindamise objektiks ENMAK 2030 kolme eesmärgi saavutamiseks ettenähtud 

viie valdkonna meetmed seisuga 19.12.2013. Kuivõrd ENMAK 2030 on alles 

koostamisel, siis peame oluliseks, et KSH programmi staadiumis veel ei tehta 

lõplikke järeldusi, mitme ENMAK 2030 meetme korral on vajalik asjakohane 

hindamine, vaid Natura-eelhindamise osa esitatakse ka KSH aruandes, täpsustades 

Natura-eelhindamise järeldust (s.o mitme meetme korral on asjakohane hindamine 

vajalik). See vastaks KeHJS §’ile 40 ja § 45 lg-le 2, aga ka 2013. a koostatud 

Natura-hindamise juhendile
1
.  

b) Palume KSH programmis täpsustada, kuidas arvestatakse KSH-s Natura-

hindamise tulemustega, arvestades KeHJS § 45 lg 2 põhimõtet. 

 

4. Programmi p 7 „Oluline mõju teiste riikide keskkonnale“: Programmi lk 9 järgi 

Venemaa Föderatsioon ei ole strateegiate kujundamise faasis soovinud saada Eesti 

Vabariigi arvamusi. Teave Venemaa Föderatsiooni menetluste kohta ei ole asjakohane, 

mistõttu see tuleb ENMAK 2030 KSH programmist eemaldada. Käesolevas KSH 

programmis tuleb üksnes analüüsida ENMAK 2030 eeldatavalt kaasneva olulise 

keskkonnamõju ulatust ning teiste riikide menetlused ei ole siinjuures määravad. 

Rõhutame, et Venemaa Föderatsioon ei ole ratifitseerinud Piiriülese keskkonnamõju 

hindamise konventsiooni ega ka Keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli, 

mistõttu neil ei ole ka kohustust Eesti Vabariiki oma menetlustesse kaasata ja arvamusi 

küsida.  

 

5. Programmi p  8 „Eeldatavalt mõjutatavad asutused ja isikud“:  

a) KSH programmi lk 10 kohaselt asutuste ja isikute seisukohad KSH programmi 

kohta esitatakse programmi lisades 4 ja 5. Kahjuks seda veel ei ole tehtud, kuigi 

KeHJS § 36 lg-s 3 nimetatud asutuste ja isikute seisukohad ning nendega 

arvestamine oleks tulnud esitada juba KSH programmi avalikule väljapanekule 

suunatud versioonis.  

b) Palume ajakohastada programmi lisas 8 toodud kohalike omavalitsuste nimekirja 

ja kontaktandmeid. Nt Kõrgessaare vald ja Kärdla linn on ühinenud Hiiu vallaks. 

Ühtlasi palume sinna lisada kõik riigiasutused, kellega tehakse koostööd ENMAK 

2030 ja selle KSH koostamisel. Palume KSH läbiviimisel teha koostööd ka 

Keskkonnaametiga, kes mh täidab KSH järelevalvaja ülesandeid. Eesmärgipärane 

ei ole Keskkonnaametit kaasata alles KSH programmi või aruande heakskiitmiseks 

esitamisel. Ühtlasi märgime, et KeHJS § 33 lg 6 ja § 36 lg 3 järgi oleks tulnud  

küsida ka Keskkonnaameti seisukohta KSH programmi kohta, kuid seda ei tehtud.  

                                                 
1
 „Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis“: 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Natura_juhis_1.pdf  

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Natura_juhis_1.pdf
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6. Programmi p 9 „Avalikustamise ajakava“: Palume ajakohastada ajakava, nt KSH 

programmi avalik väljapanek toimub märtsis, mitte veebruaris.  

 

7. Programmi p 8 „Koostajad“: 

a) KSH programmi p 8 kohaselt on KSH ekspert Irje Möldre, tema pädevust 

tõestavad dokumendid on esitatud programmi lisas 7. Palume sinna lisada ka KSH 

eksperdi kinnitus KeHJS § 34 lg 3 p 3 kohase strateegilise planeerimise alase 

koolituse läbimise kohta.  

b) Lk 12 kohaselt oli KSH programmi koostaja Irje Möldre, lk 11 aga märgib 

programmi eelnõu koostajaks ja täiendajaks kogu töörühma. Palume täpsustada.  

c) Programmi kohaselt on Irje Möldre ülesanne „ENMAK 2030 KSH töörühma 

juhtimine, KSH nõuete kohane läbi viimine, sh programmi ja aruande koostamine, 

avalikustamise protsess“. Viitame, et KeHJS § 37 ja 41 kohaselt on KSH 

programmi ning aruande avalikustamise korraldamine Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi kui ENMAK 2030 koostaja kohustus.  

d) Programmi p 8 annab KSH eksperdirühma koosseisu ja tööülesannete jaotuse. 

Programmi kohaselt on KSH programmi ja aruande täiendamine ning 

täpsustamine Kaja Petersoni, Mari Jüssi, Janika Laht’i ja Katrin Kais’i ülesanne. 

Leiame, et sisuliste hinnangute täiendamisel peavad osalema kõik eksperdirühma 

liikmed (s.o vajadusel täiendab konkreetset hinnangut eksperdirühma liige, kes on 

andnud ka esialgse hinnangu), samuti KSH järelduste ja arengustsenaariumide 

reastamisel. Palume korrigeerida. 

e) Eksperdirühma koosseisu juures tuleks välja tuua, mis mõju eksperdirühma 

liikmed hindavad (s.o kes millega hakkab tegelema). Keskkonnaameti hinnangul 

programmi lk 12 kõiki hinnatavaid aspekte ja mõjusid ei kata (nt mõju tervisele, 

veeressursile, kaitstavatele loodusobjektidele jne). Palume programm üle vaadata.  

 

Palume programmi täiendamisel arvestada Keskkonnaameti ettepanekutega.  

 

KeHJS § 38 lg 2 p 2 järgi on KSH järelevalvaja ülesanne mh ka KSH menetluse õigusaktide 

nõuetele vastavuse kontrollimine. KSH menetluse lahutamatuks osaks on KSH algatamisest ja 

programmi avalikustamisest teavitamine, samuti KSH programmi kohta seisukohtade 

küsimine. Seetõttu palume ENMAK 2030 KSH programmi heakskiitmiseks esitamisel lisada 

programmile jm materjalidele ka KSH algatamise ning programmi avalikustamise teated, aga 

ka KSH programmile seisukoha küsimise kirjavahetuse.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Onemar 

Peadirektor 

 

 

 

 

Irma Pakkonen 6807 403 

irma.pakkonen@keskkonnaamet.ee  

mailto:irma.pakkonen@keskkonnaamet.ee


 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 
Ando Leppiman, asekantsler, Energeetika osakond. 
 
Eesti Arengufond 
 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu sisend ENMAK 2030 koostamisprotsessi ning KSH programmi avaliku 

väljapaneku etappi 04.03-19.03.2014. 

 

19.03.2014 

 

Käesolevaga teeme ettepaneku ENMAK 2030 KSH programmi kavandatud meetmete hindamise juures arvesse 

võtta järgmist: 

1. Ehituse keskkonnamõju vähendamise eesmärgil hoonete energiatõhususe meetme tegevuste juures 

(lisa 1,  tabel 4, meetmed 4.1.9; 4.2 ja 4.3.2.) on kindlasti vaja  lisaks hoonete kasutusfaasi 

energiakulukuse küsimustele hinnata  hoonete ehitamisel kasutatud materjalide keskkonnamõju ja 

energiamahukust. Ehitusel kasutatavate materjalide taastuvuse aspekt, süsiniku jalajälg ning kohaliku 

ressursi kasutus on olulised keskkonnamõju aspektid. Taastuvate materjalide (nagu näiteks puit) 

kasutamisel on keskkonnamõju ning energiamahukus väiksemad kui taastumatute ressursside 

kasutamisel. Energiatõhususe aspektist on otstarbekam kasutada võimalikult palju taastuvaid materjale, 

mis vähendab ehitusmaterjalide ja ehitamise süsiniku jalajälge. 

 

2. Arvestades puidu kui taastuvressursi kasutamise positiivse keskkonnamõjuga asendusefekti fossiilsete 

materjalide ja kütuste ees mistahes riigis, on tarvilik vaadata meie metsaressursi kasutamisele laiemalt. 

Oluline on, et Eesti erinevad arengukavad oleks omavahel kooskõlas, seega ka valmivat ENMAK-i 

peame vaatama kooskõlas Metsanduse arengukavas planeerituga. KSH programm peaks hindama kogu 

positiivset keskkonnamõju efekti mis tekib taastuva ressursi kasutamisel fossiilsete asemel nii 

taastuvenergeetikas kui muudes majandusharudes, nii Eestis kui mujal. Meie metsaressursi kasutamine 

kestlikus kasutusmahus, metsanduse arengukavas 2020 toodud prognoosi (12 -15 milj m3 aastas) 

ulatuses, vähendab nii meie majanduse keskkonnamõju ja energiamahukust kui ka nende maade oma, 

kuhu tooteid (puitmaterjalid, puitkütused, taastuvenergia) ekspordime. KSH programm (sh ptk 7)  peaks 

hindama kogu seda positiivset efekti, mis realiseerub sõltumata sellest, kus tooteid kasutatakse. 

Kestlikel metsandusmaadel (sh Eesti) on võimalik vähendada keskkonnamõju ja energiamahukust ka 

nende riikide osas kus vastav taastuvressurss puudub või seda on tarbijate hulgaga võrreldes vähe. 

 

3. Transpordisektori energiakasutuse meetmetega kavandatava juures (Lisa 1 tabel 3, meede 3.2.- tõhus 

sõidukipark, 3.2.6. kütusesäästlikud raskeveokid) tuleb kindlasti hindamisel arvesse võtta  energia ja 

kütusekasutust kaubavedudel ühe kaubaühiku teisaldamiseks, eesmärgiks kulutada  võimalikult vähe 

energiat kauba transpordil. Kütusekulu tonnkilomeetri kohta on oluline mõõdik kaubatranspordi 

energiamahukuse ja keskkonnamõju hindamisel. 

 

 

 

 

 

Lugupidamisega, 

 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 

Ott Otsmann 

tegevjuht 

ott.otsmann@empl.ee 

5032552 
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Irje Möldre

From: Agu Remmelg <Agu.Remmelg@ragnsells.ee>

Sent: 16. märts 2014. a. 10:22

To: madis.laaniste@mkm.ee

Cc: Irje Möldre

Subject: „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ 

Tere! 

 

Viskasin pilgu peale Energiamajanduse arengukava dokumentidele ja lasin käima otsingu märksõnadega „jäätme“ ja 

„jäätmekütus“. Kumbki märksõna sisulisi vasteid ei andnud. Samas teame, et olmejäätmeid või nendega sarnaseid 

jäätmeid põletatakse Iru koostootmisjaama kateldes 220-260 TT aastas ja jäätmekütuseid (RDF -Refuse Derived Fuel) 

toodetakse 50-70 TT aastas. Esimesel juhul asendatakse vene gaasi elektri ja soojatootmisel, teisel juhul kivisütt ja 

põlevkivi tsemendi tootmisel. Jäätmete energiakasutus on EL jäätmehiearhia järgi parem lahendus kui ladestamine. 

 

Teada on ka, et lisaks Kunda Nordic Cemendile puuduvad Eestis hetkel alternatiivsed jäätmekütuste 

põletusvõimsused, tootmisvõimsusi on aga rohkem kui Kunda tsemenditehase põletusvõimsused. Energiamajanduse 

arengukava võiks ette näha jäätmekütuste  laialdasemat kasutuselevõttu energeetikas ja energiamahukas 

materjalitööstuses. 

 

Keskkonnasõbralikult, 

    Agu Remmelg 
Ärijuht 
Ragn-Sells AS: 11415 Tallinn Suur-Sõjamäe 50 A 
Telefon: +372 606 0408 
Mobiil: +372 502 8288, E-post: Agu.Remmelg@ragnsells.ee 
Skype: agutoo, Külasta meid: www.ragnsells.ee 

 

 






